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INTRODUÇÃO:

O câncer que acomete a criança e o adolescente, até 19 anos de idade, é 
considerado raro quando comparado aos tumores que afetam os adultos. 
Cerca de 1% a 3% de todos os tumores malignos ocorrem em crianças e 
adolescentes. Estes devem ser estudados separadamente por apresentar 
diferenças nos locais primários, diferentes origens histológicas e 
diferentes comportamentos clínicos. Geralmente apresentam menores 
períodos de latência, em geral crescem rapidamente e são mais invasivos; 
porém, respondem melhor ao tratamento e são considerados de bom 
prognóstico. 
Análise descritiva da incidência de leucemia, linfoma, tumor do sistema 
nervoso central e tumores ósseos malignos segundo a Classificação 
Internacional do Câncer na Infância, 3ª edição (CICI), nos 16 RCBP com 
pelo menos três anos ou os últimos cinco anos de informação consolidada. 

METODOLOGIA:

Cálculo das taxas de incidência brutas e ajustadas por idade. Fonte dos 
dados: RCBP de Aracaju (2000-2004); Belém (2000-2001); Belo Horizonte 
(2000-2003); Campo Grande (2000-2002) Cuiabá (2001-2005); Curitiba 
(2001-2005); Fortaleza (2001-2005); Goiânia (2001-2005); Jaú (2001-
2005); João Pessoa (2001-2005); Manaus (2000-2004); Natal (2000-
2004); Porto Alegre (2000-2004); Recife (2000-2003); Salvador (2000-
2004); São Paulo (2001-2005). 

RESULTADOS:

No Brasil, para os 16 RCBP analisados, as taxas médias de incidência de 
leucemia, para o sexo masculino variaram de 68,9 a 26,3 por milhão, em 
Goiânia e Aracaju, respectivamente. Em relação ao sexo feminino, as 
taxas médias de incidência variaram de 77,3 (Jaú) a 14,4 por milhão 
(Aracaju);

Nos linfomas, a maior taxa para o sexo masculino foi observada em Jaú 
(59,4) e a menor em Salvador (16,1) enquanto que para o sexo feminino, a 
maior taxa média foi observada em São Paulo e a menor Belém (24,9 e 6,9 
por milhão, respectivamente);

Para o SNC, as maiores taxas de incidência foram encontradas em 
Aracaju e Jaú (37,9 e 36,2 por milhão para o sexo masculino e feminino 
respectivamente). As menores taxas foram observadas na cidade de 
Belém com 5,8 e 4,5 por milhão para o sexo masculino e feminino, 
respectivamente;

Para os tumores ósseos malignos, as maiores taxas para o sexo 
masculino, foram encontradas em João Pessoa (25,6 por milhão) e para o 
sexo feminino São Paulo (19,8 por milhão). A menor taxa foi observada na 
cidade de Belém (2,4 e 4,0 por milhão ), respectivamente sexo masculino e 
feminino). 

Figura 1: Distribuição das taxas de incidência de Leucemia (Grupo I) , ajustadas por idade*, por 
sexo, segundo o RCBP e período de referência dos dados.

Figura 2: Distribuição das taxas de incidência de Linfomas (Grupo II) , ajustadas por idade*, por 
sexo, segundo o RCBP e período de referência dos dados.

Figura 3: Distribuição das taxas de incidência de Sistema Nervoso Central (Grupo III) , ajustadas 
por idade*, por sexo, segundo o RCBP e período de referência dos dados.

Figura 4: Distribuição das taxas de incidência de Tumores Ósseos Malignos (Grupo IV) , 
ajustadas por idade*, por sexo, segundo o RCBP e período de referência dos dados.

CONCLUSÃO:

A Vigilância de Câncer é uma ação de relevância para a sociedade, 
pois, além de permitir o monitoramento e a análise de possíveis 
mudanças no perfil dessa doença, cumpre-lhe também contribuir para 
a educação e o planejamento de ações na área de saúde. Informações 
sobre incidência, permitem o direcionamento efetivo - em uma 
determinada localidade ou população específica - dos programas de 
prevenção primária e secundária que visam à diminuição da morbi-
mortalidade por câncer e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes 
e seus familiares. 

*Valores por 1 milhão / População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)
Fonte: Câncer no Brasil: dados dos registros de Base Populacional, vol. 4. INCA, 2010
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